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ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ  
และวุฒิการศึกษา 

วุฒ/ิสาขา  
ตรงหรือสัมพันธ์ 

3. นางสุวรรณา จุ้ยทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

วุฒิ/สาขาตรง 

 
ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

1) หนังสือ ต ารา งานแปล 
สุวรรณา จุ้ยทอง.(2563). นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน. อ่างทอง: โรงพิมพ์วรศิลป์. 373.  
สุวรรณา จุ้ยทอง.(2560). การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน. อ่างทอง: โรงพิมพ์วรศิลป์. 412.  
สุวรรณา จุ้ยทอง.(2561). การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน . ต ารา 84 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.อ่างทอง: โรงพิมพ์วรศิลป์. 417.  
สุวรรณา จุ้ยทอง.(2559). หลักการจัดการเรียนรู้. อ่างทอง: โรงพิมพ์วรศิลป์. 321.  
       2) งานวิจัย/บทความวิจัย 
สุวรรณา จุ้ยทอง. (2564). การศึกษาองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับ 

                       ปริญญาตรี  ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้.วารสารบัณฑิตวิทยาลัยศึกษา 
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 15. ฉบับที่ 1.  
                       มกราคม – เมษายน. 2564.: 191-203. 

ปรเมศวร์ พืชผักหวาน, สุวรรณา จุ้ยทอง, กันต์ฤทัย คลังพหล, และพิทักษ์ นิลนพคุณ. (2564). การวิเคราะห ์
            องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะความเป็นพลเมืองดีส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบัน 
            บัณฑิตพัฒนศิลป์. วารสารวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 38.  
            ฉบับที่ 1.: 237-247. 
ทศทัศน์  บุญตา, สุวรรณา  จุ้ยทอง,และ อรสา จรูณธรรม.(2563). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความลึก 
           ของความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏานสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 5. ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม. 2563.: 85-98. 
สุวรรณา จุ้ยทอง. (2563). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ที่มีต่อความสามารถในการสร้างผลงานของ 
           นักเรียน ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน.วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม. ปีที่ 12. ฉบับที่ 1. 
           มกราคม –มิถุนายน. 2563.: 211-227.  
อดิเรก  เฉลียวฉลาด,กันต์ฤทัย คลังพหล,และสุวรรณา  จุ้ยทอง.(2563).การวิเคราะห์องค์ประกอบของมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ .
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. ปีที่ 10. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2563. : 85-99. 

ภานุวัติ   เฮียงจันทา, สุวรรณา จุ้ยทอง, และฐิติพร  พิชญกุล. (2563). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่
มีต่อความสามารถในการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์  เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. 
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ปีที่ 8. ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม. 2563:1-12. 

อมรรัตน์ เตยหอม, สุวรรณา  จุ้ยทอง, และฐิติพร  พิชญกุล. (2563). ผลการเรียนรู้แบร่วมมือด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด  
          ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
          ปีที่ 4. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. ปีที่ 7. ฉบับที่ 3. กันยายน 

–  ธันวาคม. 2563: 1-8. 
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กานต์วลี  อ่ าประเวทย์,  สุวรรณา  จุ้ยทอง, และ ฐิติพร พิชญกุล. (2563). ผลการใช้ค าถามปลายเปิด 
          ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อมโนทัศน์ทางการเรียนคณิตศาสตร์.วารสารวิจัยราชภัฏ 
          กรุงเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. ปีที่ 7. ฉบับที่ 3. กันยายน – ธันวาคม. 2563: 57-64. 
สุวรรณา จุ้ยทอง. (2562). ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  รายวิชา 

หลักการจัดการเรียนรู้  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด 
ปทุมธานี.วารสารวไลยอลงกรณ์. ปีที่ 9. ฉบับที่ 1. มกราคม–เมษายน. 2562: 31-46. 

ศิรินภา  คุ้มจั่น, สุวรรณา  จุ้ยทอง,พิทักษ์ นิลนพคุณ และกันต์ฤทัย คลังพหล.(2562). การศึกษาองค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3.วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.ปีที่ 7. ฉบับที่ 2. มกราคม – 
มิถุนายน. 2562: 127-143. 

เอกสิทธิ์  โพธิ์ไทรย์, สุวรรณา  จุ้ยทอง,พิทักษ์ นิลนพคุณ และกันต์ฤทัย คลังพหล. (2562). ผลการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคที่มีต่อสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย
(โขน)วิทยาลัยนาฏศิลป์.วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ปีที่ 7. ฉบับที่ 2. มกราคม-
ธันวาคม. 2562: 238-250. 

กัญวิภา  ใบกุหลาบ, สุวรรณา จุ้ยทอง และกันต์ฤทัย คลังพหล. (2562). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6.วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ปีที่ 7. ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน. 2562. 

วทันยา กฤตติกานนท์, สุวรรณา จุ้ยทอง และกันต์ฤทัย คลังพหล. (2562).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ร่วมกับเทคนิค STAD.วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ปีที่ 7.ฉบับที่ 1. มกราคม – 
มิถุนายน. 2562. 

กัญวิภา  ใบกุหลาบ, สุวรรณา จุ้ยทอง และกันต์ฤทัย คลังพหล. (2562). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6.วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ปีที่ 7. ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน. 2562. 

วทันยา กฤตติกานนท์, สุวรรณา จุ้ยทอง และกันต์ฤทัย คลังพหล. (2562).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ร่วมกับเทคนิค STAD.วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ปีที่ 7. ฉบับที่ 1. มกราคม – 
มิถุนายน. 2562. 

สุวรรณา จุ้ยทอง. (2561). การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรม -ราชูปถัมภ์. ปีที่ 12. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2561: 232-243. 

ภูมิภัทร  พันธ์ทองหลาง, พิทักษ์ นิลนพคุณ และ สุวรรณา จุ้ยทอง. (2561). การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนา
รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทย ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
สถาบันการพล.วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ปีที่ 6. ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – 
ธันวาคม. 2561: 117-129.  

กาญจนา การสมทรัพย์, สุวรรณา จุ้ยทอง, และอุษา คงทอง. (2561). การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา.วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 8. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – 
สิงหาคม. 2561: 129-139. 
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รจนา   ต่อน้อง, สุวรรณา จุ้ยทอง, และอุษา คงทอง. (2561). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6.
วารสาร วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 8. ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม. 2561: 13- 25. 

ชนนิกานต์  กองแก้ว, และ สุวรรณา จุ้ยทอง. (2561). การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิค 
LT. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ปีที่ 6. ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม. 2561: 
117-129. 

  สุวรรณา จุ้ยทอง. (2560). การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ . 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที ่7. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2560: 143-152. 

   สุวรรณา จุ้ยทอง. (2560). การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ. 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที ่7. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2560: 143-152. 

 
 
6.5 ในการปรับปรุงหลักสูตร หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความต้องการทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ไม่ต้องการมีจ านวนครบตามเกณฑ์ 
    ต้องการ จ านวน ประมาณ …………. คน เพื่อช่วยสอนรายวิชาในหลักสูตร จ านวน ……. รายวิชา 
          คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ………… ของจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตร 
              เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ไม่ต้องการ 
     ต้องการ จ านวน ประมาณ ………  คน      
              เพ่ือ……………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
    เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………..…...…………… 
6.6  คณะหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบเปิดสอนหลักสูตรระดับต่าง ๆ ในปัจจุบันดังต่อไปนี้ 
   1. ระดับมหาบัณฑิต  จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
   เปิดสอนทุกปี       เปิดสอนปีเว้นปี          ไม่ได้เปิดสอน 
  ถ้าเปิดสอน ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษา จ านวน 26  คน ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 36 ของแผนการรับต่อปี 
  จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน - คน 

2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 
 3. ระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 11 หลักสูตร ได้แก่ 1) การศึกษาปฐมวัย 2) คณิตศาสตร์ 3) คณิตศาสตร์ 
(ภาษาอังกฤษ) 4) ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5) เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(ภาษาอังกฤษ) 7) ภาษาอังกฤษ 8) ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 9) ภาษาไทย 10) ภาษาจีน และ 11) การ
ประถมศึกษา  

6.7  อัตราส่วนของอาจารย์   :    นักศึกษาเต็มเวลา  (FTES)     ปัจจุบัน     อนาคต 
                              ระดับปริญญาบัณฑิต                      …………..……..          ……………….. 

                              ระดับบัณฑิตศึกษา                       …………………..         .……………….. 
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